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ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 212016

i Nasiennictwa w Poznaniu.

informacji o liczbie osob zatrudnionych w og6le oraz liczbie zatruclnionych osob

Podstawa - niniejsze postqpowanie w sprawie zamowienia o szacunkowej wartoSci ni2szej

od kwoty okre6lonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamovluieri publicznych jes;t prowadzone

zgodnie z Prawem Zamowierir Publicznych ora

2. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia - obejmuje:

Sprzqtanie pomieszczen zgodnie ze szczeg

- zalqcznik nr L

3. Zamawiajqcy okreSla wymagania z

do art. 22 ust.2 ustqwy Pzp, dotycz

a) Ogranicza siQ mozliwo6c ubiegani

wykonawc6w, u ktorych ponad 50%

niepetnosprawne - nale?y przedlo2y c

50% osob niepelnosprawnych w rozLl

spotecznej oraz zatrudnianiu os6b nie

przepis6w panstw czlonkowskich U

Gospodarczego - jezeli wykonawca r

panstwach,

b) Wykonawcy wspolnie ubiegajEcy sig r

tylko w przypadku, gQy wykazq, Ze po

pracownikow stanowiq osoby niepelnol

c) Wykonawca bqdzie zobowiqzany do

niepelnosprawnych przez caly okres re

d) Wykonawca bqdzier zobowiqzany do

niepelnosprawnych,



e) Zamawiajqcy ma prjawo w ka2dym

Wykonawcy o przedstawienie dokum

niepelnosprawnych, i

f) W przypadku nie wy,wiqzywania sig Wykonawcy z zapisow ppkt c), Wykonawca

bqdzie zobowiqzany do zaplacenia kary umownej Zamawiajqcemu w wysoko6 ci 10%

miesiqcznego wynag,rodzenia, za kaZdy rozpoczgty miesiqc niedotrzymania tego

warunku (potrqconej od niezaptaconej FV).

- posiada wiedzg i do6wiadqzenie oraz dysponuje odpowiednim potencjalem

osclbami zdolnymi do wykonywania zam6wienia,

techniczrrvm i

- posiada polisq od odpowiedzialnoSci cywilnej w

gospodarczej - wa2nq przez'caly okres umowy,

kresie prowadzonej

- podpisze umowq na wykonywanie uslug sprzqtania pom szczen Zleceniodawcv,

- ol'eruje mozliwoSc uzyskania ulg z tytulu wplaty na PFR

6. Wytyczne dla wykonawc6w dot. przygotowania

Oferta powinna zawierac oonizsze informacie:

i oferty

lnion Formularz

oraz nastqpujqce dokumenty.

- aktualny wypis z Centralnego

wystawienia),

- min. 2 dokumenty po6wiadgzajqce nalezyte

w prodobnym zakresie w ciqgu ostatnich 3 lat,

- oSwiadczenie o dysponowaniu odpowiedninr

do wykonywania zamowienia oraz wykaz or

5rodk6w, sprzqtow i narzqdziiniezbqdnych do

- prclisq od odpowiedzialno5ai cywilnej w zak

waznq przez caly okres umowy,



- l)Swiadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 5Q% osob niepelnosprawnych w

rozumieniu przepisow o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b

niepetnosprawnych, lub w rozumieniu wla6r:iwych przepisow pahstw cztonkowskich Unii

Europejskiej lub EuropejskieEo Obszaru Gospodarczego - jezeli wykonawca nra siedzikrg lub

miejsce zamieszkania w tych pafstwach (Wykonawcy wspolnie ubiegajqcy sig o udziellenie

zamowienia spelniq warunel<, gdy wyka2q, 2

nich pracownikow stanowiq osoby niepelnospr

7. Zasady wspolpracy,; kt6re bgdq zawarte w umoWie.

Zamowienie realizowane bqdzie na podstawie umowy pisQmnej , opisujqcej wymogi za'war1.e

w niniejszym zapytaniu ofer:towym wraz z zalqcznikami. Wykonawca zobowiqzuje siQ do

wykonania zamowienia bezposrednio przez osobq/y wymienionitr/e w ofercie. Zmiany w tym

za k re s i e wy m a g aj q p i s e m n ej z g o d y Zamawiajqce g o.

8. Proces i kryteria wyporu Wykonawcy

Ofedy bqdq najpienru poddane ocenie formalnej - ze wz$lqdu na: kompletnoSi oferty oraz

technicznym i osobowym o;raz zdolno6ciq finansowq wykonania zamowienia. W tym

zakresie Zamawiajqcy rezerwuje sobie prawo do nia podanych informacji.

Zanawiajqcy dokona nastgpnie porownania i wyboru nqjkorzystniejszej oferty. Kryterriami

wyboru najkorzystniejszej rcferty spelniajqce j wyzej opisade warunki formalne bgdq cerra za

wykonanie przedmiotu zamowienia oraz wysokorlc isu na PFROl\. Stosorvanie

matematycznych obliczeh przy ocenie ofert, stanowi zasadq oceny ofeft. Za

najkorzystniejszq zostanie uznana ofeda, ktora uzyska ajwy2szq lqcznq liczbg punktow

obliczonych w oparciu o nizej ustalone kryteria (Cena +

Krvteria oceny ofed: 1) cena oferty - 80 ok,

obliczone wedlug wzoru:

1) Cena oferty brutto

2) wv osc rrdpisu PFROl,l - 20o/o

Cena oferowana minimalna brutto

Cena = ---- x1 x 0,80 = max 80 pkt

Cena b'adanej oferly brutto

2) WysokoSc odpisu PFRON (w %)

WysokoSi odpisu w ofercie badanej

OdPis =

Wysoko66 odpisu maksymalna

x 100 x 0,20 = max 20 pkt



Oferta powinna odpowiadacl w petni na zapytanie ofefto{ve wraz z zalqcznikami, powinna
I

okre6lac Wykonawcq orazlwskazywac osobq do kontaktu - zgodnie z formulerzem

ofertowym stanowiqcy m zallcznik nr 2 do niniejszego zapltania ofertowego.

I

i

Oferly prosimy przesylac 0o12t.06.2015 r. godz. 15.30 nd adres: Wojew6dzki Inspektorat
i

Ochrony Ro6lin i Nasienni$twa w Poznaniu, ul. Grunwdldzka 2508, 60-166 Poznafi.
I

9. Termin i miejsce zlolenia oferty na realizacjg *nlr.zam6wienia

10. Termin zwiqzania z gfertq

Termin zwiqzania z oferlq - j30 dni. Bieg terminu roz

oznaczonego na skladanie gferl.. Zamawiajqcy mo2e

ofertq o oznaczony okres, nle dtuzszy jednak niz kolejne

powiadomi Wykonawc6w, a gi podejmq decyzjq, czy przel

dni. O fakcie tym Zamawiajqcy

jq waznoSc ofedy.

11, Dane Zamawiaiqcegp do nadeslania ofert:
I

I

Wojew6dzki Inspektorat Oihrony Ro6lin i Nasienn
I

2508,60-166 Poznafi. 
i

Faks 061 868-58-84 email:lda-poznan@piorin.gov.pl
I

I
I

Dodatkowych informacji na tgmat zapytania ol'edowego

Dziat Administracyjny, tel. 06i'1 860-59-28, e-mail: da-pr n@piorin.gov.pl

'lZ.Zamawiajqcy zastrzpga sobie prawo do nia/uniewa2nlenia nrnreJszego

postgpowania na kaldym jego etapie bez pod anra przyczyny.

a siq wraz z up{'ywem terminu

wymog termin zwiqzania

w Poznaniu, ul. Grunwalldzka

I

Oferla moZe byc przestana liftem, faksem lub e-mailem wriaz z zeskanowanymi zalqcznikami

i otrzymanie jej w kazdej z 
[Vch 

form bgdzie liczone jakd spetnienie warunku dotrzyrnania

terminu zlo2enia oferty. 
lVkonawca 

wybrany w tym postqpowaniu musi zalqczye, do

dokumentacji przed podpisaririem umowy pise nnq wersjg {terty wrazzzalqczrikami, jerlli nie

dostarczyl jej wczeSniej. 
i

Poznah, dnia '14.06.2016 r,


